
MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO 

ADAPTADAS 

Equipamento de Proteção Individual (EPI)  
 

As recomendações são dirigidas principalmente 

a lares de idosos e instituições sociais que prestam cuidados de saúde 
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO ADAPTADAS 

Declaração de isenção de responsabilidade  

 

A informação apresentada nesta página ou nos documentos baseia-se nos conhecimentos atuais e em 

informação que se limita à experiência da Médicos Sem Fronteiras, pelo que está condicionada à situação atual, 

urgente e excecional decorrente da epidemia de Covid-19.  

 

Estas informações são soluções adaptadas, provisórias e excecionais, tendo em conta a falta de soluções 

homologadas e que cumpram os padrões exigidos, pelo que devem ser usadas apenas na ausência de 

informações, protocolos, procedimentos ou materiais homologados previstos pelas normas da Organização 

Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde.  

 

Estas informações são publicadas para intensificar, ampliar e acelerar a resposta dos responsáveis e profissionais 

de saúde e pessoas da sociedade civil que estão envolvidos na resposta à epidemia.  

 

Estas informações não substituem a assistência médica profissional, nem as recomendações da Organização 

Mundial de Saúde ou do Ministério da Saúde. 

 

A Médicos Sem Fronteiras não se responsabiliza pela correta implementação nem pelos resultados das soluções 

propostas nestes documentos. 

 

Médicos Sem Fronteiras 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Equipas de saúde do paciente COVID 

As precauções universais devem ser respeitadas por 

todos os trabalhadores, em todos os momentos. Deve 

ser dada especial importância à higiene das mãos, 

etiqueta respiratória e limpeza/desinfeção do ambiente 

do paciente. 

 

Ao prestar cuidados a um paciente /residente suspeito 

ou confirmado de COVID-19, além das precauções 

universais, devem ser tomadas precauções adicionais, 

incluindo o uso de: 

 

- Luvas. 

- Bata impermeável de proteção, com mangas 

compridas, resistente a gotículas e de uso único. 

Em caso de reutilização recomenda-se a colocação 

de um avental de plástico descartável por cima da 

bata e que deverá ser mudando entre quartos.  

- Mascára (de tipo IIR) – resistente a gotículas ou, se 

for necessário executar procedimentos geradores 

de aerossóis (por exemplo, nebulizações), 

recomenda-se o uso de uma máscara FFP2 

durante toda a presença na divisão onde esse 

procedimento é realizado. 

- Proteção ocular ou viseira de proteção facial. 

Deve fazer-se sempre a lavagem das mãos 

antes de colocar o EPI e após o retirar. 
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No caso da limpeza em áreas comuns do lar e/ou de 

quartos onde NÃO hajam residentes considerados 

casos confirmados ou suspeitos de COVID-19, as 

medidas de proteção individual são as universais. 

 

Quando realizar essas tarefas nas zonas onde hajam 

casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, 

recomenda-se o uso de: 

 

- Botas de borracha. 

- Luvas de limpeza (que devem ser desinfectadas 

entre uma divisão e a seguinte). 

- Bata impermeável de proteção, com mangas 

compridas, resistente a gotículas e de uso único. 

Em caso de reutilização recomenda-se a colocação 

de um avental de plástico descartável por cima da 

bata e que deverá ser mudando entre quartos.  

- Mascára (tipo II) – resistente a gotículas. 

- Proteção ocular ou viseira de proteção facial. 

Deve fazer-se sempre a lavagem das mãos 

antes de colocar o EPI e após o retirar. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Pessoal de limpeza em ambiente COVID 
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1. Retire todos os objetos pessoais (jóias, relógio, 

telemóvel, canetas etc.). 

 

2. Verifique se todos os componentes do EPI estão 

prontos a usar. 

 

3. Faça a higiene das mãos. 

 

4. Vista a bata impermeável. 

 
5. Coloque a máscara facial. 

 
6. Coloque o protetor facial ou óculos de proteção. 

 

7. Cubra a cabeça (opcional). 

 
8. Coloque as luvas por cima do punho da bata. 

 

Nota:  

O uso de duplo par de luvas não é especialmente 
recomendado e também implica uma utilização não 
racional de EPI. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Como vestir? 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Como despir? 

1. Retirar as luvas. 

 

2. Retire a bata e/ou o avental inclinando-se para a 

frente, tendo o cuidado de não contaminar as 

mãos. Ao remover o avental descartável, retire-o 

do pescoço e enrole-o para baixo sem tocar na 

frente. 

 
3. Realize a lavagem das mãos. 

 

4. Remova o equipamento de proteção ocular, 

inclinando-se para a frente, puxando o atilho ou 

elástico atrás da cabeça e descarte-o com 

segurança e/ou coloque no recipiente para ser 

desinfectado. 

 

5. Remova a máscara, inclinando a cabeça para a 

frente, na parte de trás da cabeça desamarre 

primeiro o atilho inferior e em seguida, desamarre 

o atilho superior. Descarte a máscara de forma 

segura sem tocar na parte frontal, 

 

6. Realize a lavagem das mãos. 

NOTA: Remova sempre o EPI sob orientação e 

supervisão de um observador capacitado (colega). 

Certifique-se se há recipientes para resíduos 

infecciosos na área para remoção do equipamento, de 

maneira a que o EPI possa ser descartado em 

segurança. Devem existir recipientes separados para 

os componentes reutilizáveis.  
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Circuito de materiais reutilizáveis 

PROPOSTA VISUAL DE CIRCUITO 

 
O circuito que deve ser seguido para cada componente do 

equipamento de proteção individual (EPI) deve ser 

respeitado de forma a evitar o risco de contaminação 

cruzada. 

O material utilizado que seja descartável é colocado 

diretamente num recipiente para resíduos com tampa e 

etiquetado com as advertências necessárias. 

 
Se são usados EPI reutilizáveis é preciso proceder à sua 

desinfeção após cada uso, pelo que: 

 

- Retire o EPI à saída do quarto e coloque-o num 

recipiente. Realize a lavagem das mãos. 

- O recipiente deverá ser recolhido e levado para a área 

destinada à desinfeção dos materiais (cada centro pode 

definir o circuito que melhor se adapte às suas 

capacidades). 
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Passos para a desinfeção de EPI reutilizável:  

 
1. Lavar com água e sabão e enxaguar com àgua. 

 

2. Coloque o material a desinfetar num recipiente com 

a solução de hipoclorito de sódio a 0,1%. Deixar de 

molho 5 minutos. 

 

3. Enxaguar com água limpa (num recipiente ou 

bacia). 

 

4. Deixar secar. 

 
5. Guardar como material limpo. 

 
MUITO IMPORTANTE: Os trabalhadores que 

procedem à desinfecção dos materiais também devem 

usar EPI completo para sua proteção. 

 

É importante ter uma quantidade suficiente de EPI 

reutilizáveis, de forma a ter sempre um stock 

disponível de EPI limpos e prontos a usar. 

Nunca deixe o EPI contaminado ou 
potencialmente contaminado pendurado 

dentro dos quartos (existe risco de contágio 
no manuseamento) 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Desinfeção de materiais reutilizáveis 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI)  

Em caso de escassez de luvas 

O uso de luvas não dispensa a realização de uma 

higiene adequada das mãos. As luvas devem ser 

sempre trocadas após o contacto com cada paciente e a 

higiene das mãos deve ser feita imediatamente após a 

remoção das luvas e antes de colocar novas. 

 

O uso de solução hidroalcoólica é uma opção viável. 

Se as mãos estiverem visivelmente sujas ou na ausência 

de solução hidroalcoólica, é usada água e sabão. 

 

Alternativa às luvas para exames médicos, 

dependendo do tipo de atividade realizada e do grau de 

precisão nos gestos necessários: 

 

- Usar as luvas de forma continua e deitar fora quando 

estão rasgadas, realizando lavagem das mãos ao 

retirar as luvas. No caso de ter utentes COVID+ na 

mesma zona, poderá realizar-se a lavagem das mãos 

com as luvas colocadas, utilizando solução 

hidroalcoólica entre pacientes (como ultimo recurso).  

- Se não se leva a cabo tarefas invasivas (colheita de 

sangue, canalização de via venosa, administração de 

medicamentos injetáveis, etc.), dever-se-ia considerar 

a opção de não usar luvas e proceder a extrema 

higiene das mãos antes e depois da execução das 

tarefas necessárias. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) 

Em caso de escassez de máscaras 

As máscaras são um dos equipamentos mais sensíveis, uma 

vez que as máscaras homologadas foram testadas e sabe-se 

que, além de serem impermeáveis ou resistentes a gotículas, 

possuem uma capacidade de filtragem que impede a 

passagem de uma proporção significativa de germes. 

  

Se substituir as máscaras padrão por outro tipo de máscara, 

essas garantias não estão salvaguardadas. 

 
No caso de haver falta de máscaras, as seguintes opções 

podem ser consideradas: 

 

- Uso prolongado de máscara cirúrgica (mais de 6 horas) 

reforçada com utilização de viseira. A máscara deverá ser 

deitada fora em caso de estar húmida.   

- Reutilizar as máscaras de tipo FPP2 e/ou, 

- Usar máscaras que estejam fora da data de validade 

recomendada pelo fabricante e, 

- Acima de tudo, completar a máscara com o uso de viseira, 

que reduzirá a possibilidade de receber gotículas e/ou 

microgotas no rosto. Acresce que, se não houver outra 

opção a não ser a de reutilização das máscaras, a proteção 

facial diminuirá o risco de contaminação da zona exterior 

da máscara. 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI)  

Em caso de escassez de protetores oculares 

Alternativas aos protetores oculares sanitários 

homologados:  

 
Outros tipos de protetores podem ser considerados, 

desde que cubram a totalidade dos olhos e ofereçam 

uma certa impenetrabilidade. 

  

Exemplos disso, podem ser os protetores oculares 

disponíveis em lojas de ferragens ou os de uso 

desportivo (para esquiar ou fazer snorkeling ou 

mergulho, por exemplo). Como são reutilizáveis, é 

indispensável desinfetá-los entre cada utilização. 
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Alternativas às viseiras de proteção facial 

sanitárias homologadas:  

 
Outros tipos de viseiras, como as disponíveis em lojas 

de ferragens, podem cumprir um propósito semelhante. 

 

Também são consideradas soluções “feitas em casa”, 

utilizando arquivadores plásticos transparentes com 

atilhos para segurar à cabeça. 

Equipamento de Proteção Individual (EPI)  

Em caso de escassez de protetores faciais 
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Alternativas às batas impermeáveis de proteção:  

 

- Uso prolongado de bata de isolamento. 

 

- Utiiizar sacos grandes de lixo (por cima da bata 

ou sem bata por baixo) nos quais se faz aberturas 

para passar os braços e a cabeça. Tal como as 

batas de proteção que também cobrem os braços, 

neste caso pode usar outros sacos para cobrir as 

extremidades (mangas de plástico) e os pulsos 

devem ser selados com fitas elásticas ou similares; 

é preferível, e desde que a pele das extremidades 

do cuidador não tenha feridas, optar por não usar 

mangas de nenhum tipo e lavar muito bem os 

braços ao concluir as tarefas necessárias. 

 

- Considere o uso de batas de tecido que podem ser 

lavadas em lavandarias e assim garantir um stock 

constante de batas. 

 

- Uso de capas para a chuva verdadeiramente 

impermeáveis que possam ser reutilizadas. 

Deverão ser desinfetadas com um pano húmido em 

solução de lixivia a 0.1% entre cada paciente. 
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Em caso de escassez de batas impermeáveis 
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IMPORTANTE: 

 

Tais sacos não devem ser reutilizados entre um paciente 

e outro. Se não houver outra alternativa a não ser a de 

usar esta opção, é importante abrir uma parte posterior 

no saco (costas) para facilitar retirar a bata improvisada. 
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